SZEGEDI VÍZMŰ ZRT.
6720 Szeged Tisza Lajos körút 88.
telefon: 62-558-855 fax: 62-558-800
E-mail: vizmu@szegedivizmu.hu

CSŐTÖRÉS BEJELENTÉSI ADATLAP
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 67/A.§ alapján.

Ellenőrzést, kivizsgálást kérte:
Felhasználó

Leolvasó

vízmérő szerelő

ellenőr

2018.

hó

nap

Vizsgálatkérés oka:………………………………………………………………….……………….……….
Felhasználó neve:…..............................…………………………….………………………….…….……….
telefonszáma:..……………………........... email címe………..………………….@...................................
Felhasználási hely azonosítója:

0 1 /

Vizsgálat kérés helye:……................................................................…......................................…..................
A hiba kijavítása megtörtént:

igen 2018.

A hibajavítást végezte:

szakember

Javításra vonatkozó számla csatolva:

hó

nap

nem

felhasználó (bejelentő) saját maga

igen 2018.

hó

nap

Vízmérő állása a bejelentés napján:

m3

Vízmérő állása a hiba kijavításakor:

m3

nem

A csőtörés, meghibásodás rövid leírása:……………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………...…
………………………………………………………………………………………………….…………...…
…………………………………………………………………………………………………………………
Szeged, 2018.

hó

nap

Melléklet: …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Bejelentő, kérelmező olvasható neve
aláírása
Jegyzőkönyvet átvette: Szeged, 2018.

………………….………………………
(olvasható név)
Érvényes: 2017. március 01-től.

hó

nap

………………………………………
aláírás

CSŐTÖRÉS VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 67/A.§ alapján.

Vizsgálatot végző neve:…………....………………………Ügyintézésre átvéve: 2018.

hó

nap

Felhasználó (kérelmező) megkeresése: 2018.

hó

nap, módja:….……………………………

Felhasználóval egyeztetett időpont: 2018.

hó

nap

óra

perc

hó

nap

óra

perc

Helyszíni ellenőrzés, vizsgálat megállapításai:

Helyszíni vizsgálat időpontja:

2018.

A beépített vízmérő:
ÁTMÉRŐ: N

TIPUSA: …………….………………

A

GYÁRISZÁMA:

HITELESÍTÉS ÉVE:
VÍZMÉRŐ ÁLLÁSA:

Vízmérő állapota: ÉP

SÉRÜLT

VIPAK, plomba:VAN

NINCS

m3

Sérülés jellege:……….…………………………………………………….
ÉP

Sérülés jellege:….……………...……………….

SÉRÜLT

SZÁMA
Szabálytalan vízvételezés VAN

NINCS

Bekötésen ólom alkatrészrész: VAN

NINCS

Látható a belső ivóvízvezeték meghibásodásának a helye:

igen

nem

Látható a belső ivóvízvezeték javítási munkája:

igen

nem

Látható a belső ivóvízvezeték javítás földmunkája:

igen

nem

A belső ivóvíz vezeték javításának időpontja:

hó

A meghibásodás következtében az elfolyt ivóvíz:

2018.

nap

nincs kijavítva

szennyvíz törzshálózatba jutott …….…%-ban
környezetben elszivárgott

…….……..%-ban

nem megállapítható
Készített fénykép:

db

Javítás, helyreállítás rövid leírás:…...………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Felhasználói kiegészítés:…………………………………………………………………………….………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

.................................................................................

helyszíni vizsgálatot végző
Szegedi Vízmű Zrt.
Érvényes: 2017. március 01-től.

………...………….....................................................................

Felhasználó (vagy képviselője)
(jegyzőkönyv 1 pld-át átvettem)

